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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da I sessão extraordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), ocorrida nos dias 8 e 14 de fevereiro de 2011, às 14h, na sala dos 
Conselhos no 1º andar do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos 
Estados, 5001, Bangu, Santo André. 
 
Comunicados do Reitor: 

1. Professor Helio Waldman expressou sua satisfação por estar completando 1 ano de gestão a 
frente da Reitoria. Ressaltou ser muito gratificante observar que, neste período, a UFABC 
avançou em questões importantes, tais como a ocupação do Bloco A e o início do 
reconhecimento dos cursos de graduação. No ensejo, agradeceu ao professor Derval dos 
Santos Rosa, pró-reitor de graduação, por sua profícua atuação neste processo de 
reconhecimento. Comentou que a UFABC terá ainda muitos desafios nos próximos 3 anos, 
porém, percebe grande empenho de todos, no intuito de impulsionar o crescimento da 
Universidade. Estendeu os agradecimentos aos demais pró-reitores, ao vice-reitor Gustavo 
Dalpian, à secretária geral Eloisa Quitério e a todos que contribuíram ativamente durante este 
primeiro ano de gestão.   
 

2. Deu boas-vindas ao professor Joel Pereira Felipe, que passa a integrar o ConsUni como pró-
reitor pro tempore de assuntos comunitários e políticas afirmativas.  Recordou que, a 
indicação do professor para o referido cargo será discutida na presente sessão.  
 

3. Informou que ocorreram algumas modificações na composição da equipe dirigente do 
Ministério da Educação (MEC), decorrentes do novo mandato Presidencial, dentre as quais 
destacam-se a nomeação do professor Luiz Cláudio Costa, secretário da Educação Superior 
do MEC. Acrescentou que, em exposição ministrada pelo referido professor à reitores, na 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(ANDIFES), o mesmo informara que neste novo mandato do Ministro da Educação 
Fernando Haddad,  está prevista a criação de uma nova secretaria no MEC, voltada a 
questões normativas, fato este que permitirá que a Secretaria de Educação Superior possa 
tratar predominantemente de questões voltadas à expansão do ensino superior público 
brasileiro e ao cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE).  
 

Comunicados dos Conselheiros: 

1. Professor Carlos Alberto Kamienski informou que a UFABC recebera 862 inscrições para 
o Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), 
durante as férias, sem que fosse realizada propaganda referente ao mesmo. Fato este que 
evidencia a aceitação e importância do curso. Comunicou que a seleção dos candidatos 
para as 40 vagas disponibilizadas pela UFABC ocorrerá em fevereiro.  
 

2. Professor Derval dos Santos Rosa informou que atualmente a UFABC está com 3 cursos 
reconhecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP) os quais obtiveram nota 4 e o BC&T que recebera nota 5. Comunicou 
que no período de 2 a 5 de março, a UFABC receberá a visita para reconhecimento dos 
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cursos de Licenciatura em Física e Matemática e Bacharelado em Química, Matemática e 
Ciências da Computação. No período de 3 a 6 de abril, a visita dar-se-á ao curso de 
Bacharelado em Biologia e no período de 17 a 20 de abril ao curso de Licenciatura em 
Biologia, totalizando 11 cursos. Ressaltou, ainda, que o intuito é estimular, no próximo 
semestre, a visita aos 7 cursos de Engenharia restantes e aos demais, com a finalidade de 
que todos os cursos da UFABC sejam reconhecidos.  

 
3. Professor Plínio Zornoff Táboas informou que no dia 11 de fevereiro a escola de samba 

Tradição de Ouro, receberá a Infanteria UFABC e alunos e no dia 18 de fevereiro, a partir 
das 18h, a UFABC receberá a referida escola de samba, que realizará apresentações e 
outras atividades referentes ao Carnaval.  Convidou a todos a prestigiar o evento cultural, 
que será realizado nas imediações do Restaurante Universitário (RU) e promovido pela 
Pró-Reitoria de Extensão, como parte das comemorações aos 5 anos da UFABC.  

 
4. Professor Luiz de Siqueira Martins Filho informou que no dia 24 de fevereiro, a UFABC 

receberá a 4º visita da delegação da Universidade de Ciências Aplicadas de Ingolstadt na 
Alemanha, a qual contará com a presença de seu vice-reitor Markus Petry e do professor e 
pesquisador premiado Thomas Brandmeier, que ministrarão palestras acerca da referida 
Universidade e do Centro de Pesquisas em Sistemas de Segurança Automotiva (Center of 
Automotive Research on Integrated Safety Systems and Measurement Area – 
CARISSMA) que está sendo criado em Ingolstadt com apoio do governo Alemão. 
Comentou que fora encaminhado a eles o termo de cooperação da UFABC, o qual está 
sendo analisado. A divulgação do evento dar-se-á em parceria com a Assessoria de 
Relações Internacionais, visando à participação de docentes e discentes interessados no 
tema.  

 
5. Professor Gustavo Dalpian informou que, em comemoração aos 5 anos da UFABC, a 

Reitoria pretende realizar uma série de atividades festivas, bem como atividades para 
promover discussões acerca da Universidade. O primeiro evento com este intuito ocorrerá 
no dia 17 de fevereiro e consistirá em um mini-workshop cujo tema será ‘Excelência na 
atuação Interdisciplinar’ e contará com a presença dos palestrantes: Helio Waldman, reitor 
da UFABC; Luiz Bevilacqua, ex- reitor da UFABC; Naomar Monteiro de Almeida Filho, 
ex-reitor da Universidade Federal da Bahia e professor Augusto Galeão do LNCC/MCT. 
Enfatizou a importância de tal atividade no sentido de esclarecer à comunidade acadêmica 
o perfil interdisciplinar da UFABC. 

 
6. Professor Gilberto Martins comunicou que os Aplicativos para Propostas de Cursos 

Novos (APCN) dos cursos de Mestrado e Doutorado em Engenharia Elétrica ainda estão 
sendo analisados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Comunicou que ainda não houve resposta quanto ao APCN do curso de 
Doutorado em Engenharia Mecânica, no entanto, o curso de Mestrado nessa área fora 
aprovado pela CAPES com conceito 3.  
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7. Professor Carlos Kamienski, complementando a fala do professor Gilberto Martins, 
informou que os APCNS dos cursos de Planejamento em gestão de Território e Ciências 
Humanas e Sociais também foram aprovados pela CAPES, totalizando 6 novos cursos 
aprovados. Complementou que o curso de Engenharia Elétrica deverá ser discutido na 
próxima reunião do Conselho Técnico Científico da CAPES.  

 
8. Foram solicitadas a promoção dos 3º, 5º, 6º, 7º e 9º itens do Expediente para Ordem do 

Dia. Todas as solicitações foram aprovadas por unanimidade. 

  

Ordem do Dia 

1. Resolução que normatiza a autorização do afastamento do reitor da UFABC para o exterior. 
No intuito de preservar a imparcialidade da discussão, professor Waldman passou a 
presidência da Mesa ao professor Gustavo Dalpian. O relator, professor Armando Caputi 
apresentou parecer favorável à aprovação desde que atendidas sugestões de aprimoramento, 
as quais foram acatadas pela área demandante. Após votação, aprovada por unanimidade. 
 

2. Minuta de Resolução que autoriza o provimento de recursos orçamentários para bolsas de 
extensão da UFABC. 
Professor Luiz de Siqueira Martins Filho apresentou parecer favorável à aprovação. Além de 
detalhes acerca dos recursos, ressaltou que a eventual decisão desse Conselho que 
sobreponha o montante de recursos já autorizados deverá ser anterior à elaboração do 
orçamento anual da UFABC. Não havendo discussão, encaminhou-se para votação. 
Aprovada por unanimidade. 
 

3. Alteração da denominação do curso de Bioengenharia para Engenharia Biomédica. 
Professora Marcela Sorelli apresentou breve histórico da proposta. Ainda, expôs os motivos e 
justificativas que corroboram a necessidade de alteração da nomenclatura do referido curso. 
Não havendo discussão, encaminhou-se para votação. Aprovada por unanimidade. 
       

4. Homologação da aprovação ad referendum para reedição do curso de Especialização em 
ciência e Tecnologia – modalidade EaD/UAB 
Professora Itana Stiubiener recordou que a proposta visa à especialização de professores da 
rede pública. Comentou que o oferecimento do referido curso teve início em setembro de 
2010 e tem tido resultados satisfatórios, bem como uma grande demanda no estado de São 
Paulo, motivos pelos quais se decidiu pela reedição do mesmo. Ressaltou que a UFABC 
recebera demanda da CAPES para o oferecimento do curso durante o 2º semestre de 2011, 
no entanto, devido à proximidade do final do prazo estabelecido pela mesma, foi solicitada a 
aprovação ad referendum da proposta, que deveria ser posteriormente homologada pelo 
ConsUni. Após diversas manifestações de apoio, bem como esclarecimentos, encaminhou-se 
para votação. Aprovada pela maioria, com 1 voto contrário e 5 abstenções. 
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5. Credenciamento da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) como fundação de 
apoio da UFABC.  
Professor Waldman defendeu a aprovação do recredenciamento, levando em consideração 
alguns motivos, dos quais destacou: o vencimento do atual credenciamento; a necessidade da 
universidade ter uma Fundação de apoio para gestão de projetos já em execução, além de 
futuros; a prestação de serviços da Fundep, há 6 anos, sem que houvessem queixas; não 
haver nenhuma outra Fundação credenciada ou interessada em ser credenciada até o 
momento. Diversos Conselheiros manifestaram-se favoráveis ao recredenciamento. Ainda, 
esboçaram simpatia diante da possibilidade/necessidade da UFABC constituir uma fundação 
de apoio própria. Após questionamentos e esclarecimentos, encaminhou-se para votação. 
Aprovado com uma abstenção. 
 

6. Homologação da composição da Comissão Eleitoral para os membros dos Conselhos 
Superiores, aprovada ad referendum, conforme Portaria da Reitoria nº 52/2011. 
A secretária geral, Eloísa Quitério, explicou que, devido às limitações de prazo, a 
composição da referida comissão precisara ser aprovada ad referendum. Não havendo 
discussão, encaminhou-se para votação. Aprovada por unanimidade. 

 
7. Indicação do professor Joel Pereira Felipe como pró-reitor de assuntos comunitários e 

políticas afirmativas, em concordância com o Art. 33 do Estatuto que dispõe: ‘Caberá ao 
Reitor a nomeação dos pró-reitores, cujos nomes deverão ser submetidos ao Conselho 
Universitário, para aprovação’. 
Professor Helio Waldman passou a palavra ao professor Joel Felipe que apresentou um plano 
de ação para a Pró-Reitoria. Ressaltou que se trata da estruturação de uma Pró-Reitoria 
inexistente nas universidades mais tradicionais. Após esclarecimentos, professor Joel retirou-
se da sala para que se deliberasse sobre o assunto. Após votação, aprovado por unanimidade. 

 
8. Minuta de Resolução que dispõe sobre o subsídio cobrado pela alimentação no Restaurante 

Universitário dos alunos regulares de graduação e de pós-graduação da UFABC. 
Professor Helio Waldman ressaltou a importância das políticas inclusivas, no entanto, 
enfatizou a necessidade de oferecer aos alunos carentes a oportunidade de incluir as mesmas 
atividades dos alunos não-carentes em seus currículos e não somente alimentação. 
Manifestou seu desejo de poder atender a todas as solicitações, no entanto, a UFABC não 
possui orçamento suficiente para tanto, sendo necessária a distribuição dos recursos. 
Professor Joel Felipe apresentou breve histórico do contrato, além de argumentos que 
justificam a permanência da empresa prestando serviços à UFABC. O representante discente 
de graduação, Eric Diniz, passou a palavra aos discentes Ricardo Senese e Willamy de 
Nascimento Amaro que apresentaram explanação acerca das reivindicações dos alunos. 
Enfatizou-se a necessidade de verificar a qualidade da alimentação servida. Declaram, ainda, 
o desejo por parte dos alunos de acompanhar as contas referentes ao Restaurante 
Universitário (RU). No ensejo, entregaram ao Reitor documento contendo cerca de mil 
assinaturas de alunos que se opõem ao aumento do valor cobrado pelas refeições no RU. 
Após intensa discussão e exposição de argumentos, aprovou-se a proposta da manutenção do 
prazo de 90 dias, proposto pela Reitoria, para o aumento do valor da refeição. 
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Continuação da sessão: 14h do dia 14 de fevereiro de 2011 

 

Expediente: 

1. Política de Overhead e Gestão de Convênios da UFABC. 
O relator, Marcos Joel Rúbia, explanou acerca da proposta realizada pelo Grupo de Trabalho 
designado para esse fim, que sugere a aplicação da taxa de overhead de 18%, bem como um 
novo trâmite para celebração de convênios, com a criação da Comissão Permanente de 
Convênios e Overhead (CPCO) e do Fundo Universitário para Pesquisa, Ensino e Extensão 
(FUNPEX). Foram solicitadas alterações no fluxo de convênios proposto e na distribuição 
dos valores obtidos por meio da taxa de overhead. Surgiram ainda questionamentos acerca 
da incidência de impostos e aplicação da taxa. Após esclarecimentos, acordou-se que o 
assunto seguirá para a Ordem do Dia da próxima sessão. 
 

2. Resolução que cria o Comitê de Políticas de Segurança da UFABC. 
Professora Itana informou que o Comitê atuará na elaboração de uma política de segurança 
geral na UFABC, a ser submetida a este Conselho. Durante a discussão, foram registradas 
posições favoráveis e contrárias à proposta, identificadas algumas sobreposições de 
atribuições do referido Comitê com instâncias já existentes na UFABC e encaminhadas 
sugestões acerca do período de mandato dos membros e quórum mínimo. O assunto seguirá 
para a Ordem do Dia da próxima sessão. 
 

3. Criação dos cursos de pós-graduação stricto sensu. 
Professor Kamienski discorreu acerca da importância estratégica de novos cursos de pós-
graduação para a UFABC e das especificidades de cada proposta. Após esclarecimentos a 
respeito de bolsas institucionais e linhas de pesquisa semelhantes entre os cursos propostos: 
Bioengenharia e Biotecnociência e do já existente, Biossistemas, decidiu-se que o assunto 
será apreciado na Ordem do Dia da próxima sessão. 
 

4. Revisão do número de docentes por Centro. 
Professor Gilberto apresentou o estudo realizado acerca dos créditos das engenharias que 
demonstra a necessidade do aumento do número de docentes no CECS para atender a todas 
as disciplinas e alunos. Em discussão, sugeriu-se a re-análise da questão considerando 
aspectos como: dados dos três Centros; princípios do Projeto Pedagógico; quantidade de 
créditos que a UFABC deve oferecer e distribuição equânime da carga didática entre os 
docentes. Ao final, houve consenso que o assunto não estava suficientemente maduro para 
apreciação na Ordem do Dia. Será criado um Grupo de Trabalho específico e os resultados 
do novo estudo serão apresentados a este Conselho. 


